
 
 

 

VISCOPLEX  

 

Viscoplex is een krachtig en snel werkend zure universeelreiniger, dat ook 
hardnekkige vervuilingen snel verwijdert. Door toevoeging van inhibitoren worden  
“doorwerken” of “doorvreten” voorkomen, zodat geen aantasting van het te reinigen, 
materiaal plaats vindt. Viscoplex is eveneens te gebruiken als NS reiniger, voor het 
verwijderen van roest en overige irritante verhardingen op de autolak. 
 
Viscoplex verwijdert snel en radicaal: 
 
Vette korsten van olie en vuil en/of roestvlekken op steen en beton. 
Ijzer en mangaanafzettingen op wanden van drinkwaterbassins. Algen op wanden en 
muren van tegels of bakstenen. Viskijm, salpeter-, zout- en kalkresten op vloeren en 
wanden alsmede op alle soorten gereedschap. Lichte cement- en mortelresten op 
nieuwbouwvloeren.  
 
Viscoplex is niet giftig en bovendien desinfecterend: 
 
Het aan glycolethers gebonden zuurextrakt vormt de basis van Viscoplex. Dit extrakt 
bevat geen gevaarlijke stoffen zoals zwavelzuur, fluorzuur, oxaalzuur e.a., maar is 
volkomen veilig en gifvrij. Bij een verdunning van 1 deel Viscoplex op 3 delen water 
en een temperatuur van 20gr worden de meest voorkomende bacterien, zoals 
bacillus subtiles, escherichia coli en staphylococcus aureus, binnen de gestelde tijd 
gedood. 
 
Viscoplex wordt met succes gebruikt door: 
 
Visverwerkende bedrijven en abattoirs, ziekenhuizen, bad- en douche gelegenheden 
en zwembaden, drinkwaterbedrijven, ketelhuizen, havenbedrijven, gemeentelijke 
reinigings- en onderhoudsdiensten, autowasinrichtingen (zij maken met dit product 
hun glas en tegelwanden vrij van kalkaanslag) 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
Naar gelang van de aard der vervuiling gebruikt men Viscoplex in een verdunning  
van 1 deel Viscoplex op 10 – 30 delen water. Bij zeer sterke vervuiling wordt bij 
uitzondering Viscoplex onverdund gebruikt. Alvorens Viscoplex wordt aangebracht 
eerst het te reinigen oppervlak met water natmaken (met slang, spons of borstel) 
Hierbij kan de inwerktijd varieren van enkele seconden tot maximaal een half uur. 
Het is aan te bevelen om na deze bewerking goed met water na te spoelen. Zure 
restanten blijven niet achter zodat er geen schadelijke nawerking op cement, beton 
of metalen kan plaatsvinden. 
 



 
 
 
 
 
Voorzichtigheid is geboden bij: 
 
Kalkhoudende steensoorten, zink, aluminium, koper, messing, brons, (eventueel 
naspoelen met water) 
 
Niet aangetast worden o.m.: zuurvast emaille-glazuur van badkuipen, wastafels, 
urinoirs, w.c.’s enz. 
Werktafels en aanrechten, lakwerk van toestellen en machines, diverse steensoorten 
(ook beton en cement, wanneer ze vooraf goed bevochtigd zijn met water).  
 
Veiligheidsvoorschrift: 
 
Bij verspuiten onder druk dient men zich te beschermen met bril – helm – kap. 
Wanneer bij het reinigen van grote oppervlakken gewerkt wordt binnenshuis of in 
keldders moet voor goede ventilatie gezorgd worden. Viscoplex is niet giftig, maar de 
dampen zijn corrosief voor de omgeving en kunnen bovendien ongerief veroorzaken 
aan de slijmvliezen van neus en keel. 
Viscoplex mag nooit in aanraking worden gebracht met chloor of bleekloog. 
 
00635300 Viscoplex 1 lt  
00635400 Viscoplex cn/10 lt 
00635500 Viscoplex cn/25 lt 
 
 
    
 
         
     


